„Gdańsk dla 100 lat Niepodległej”
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W WYŚCIGACH ŁODZI SMOCZYCH NA
BASENIE
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem ogólnopolskich zawodów w wyścigach łodzi smoczych na basenie (Zawody)
jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).
2. Wszyscy biorący udział w zawodach zobowiązani są dostarczyć organizatorowi, najpóźniej
do dnia rozpoczęcia zawodów, oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a
w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start
oraz o braku medycznych przeciwskazań do udziału w zawodach.
3. Każdy uczestnik zawodów przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem
pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o
zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni.
4. Udział w zawodach dla szkół pierwszego dnia jest nieodpłatny.
5. Opłaty startowe dla pozostałych uczestników:
 Kategoria JUNIOR Mikst – 80zł / osada
 Kategoria SPORT Mikst – 160zł / osada
 Kategoria FAN Mikst – 240zł / osada
 Kategoria OPEN – 160zł / osada
 Kategoria WOMEN – 160zł / osada
W przypadku niewystartowania osady w zawodach opłat startowych nie zwracamy.
6. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki
uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki.
8. Organizator nie ponosi kosztu zakwaterowania i wyżywienia uczestnika. Istnieje możliwość
zakwaterowania i wyżywienia w obiektach szkolnych schronisk młodzieżowych w Gdańsku.
Kontakt poprzez organizatora.
9. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu
pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. Zawody odbędą się na pływalni Gdańskiego Ośrodka Sportu przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7 ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku. Rozpoczną się w piątek 9 listopada
2018 r. o godz. 8.30 i zakończą się w sobotę 10 listopada, nie później niż do godz. 18.00.


I dzień zawodów



II dzień zawodów - 10.11.2018r. – Kluby sportowe, firmy, organizacje środowiskowe.

- 09.11.2018 r. – Szkoły

III UDZIAŁ W ZAWODACH
1. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu zawodów oraz
poświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
IV PRZEBIEG ZAWODÓW
1.Celem zawodów jest uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
popularyzacja sportu wyścigów smoczych łodzi wśród dzieci i młodzieży.
2. Zawody przeprowadzone są jednej standardowej smoczej łodzi, sześcioosobowe osady
siedzą twarzą do siebie na krańcach łodzi na trzech ostatnich ławkach. Startujemy na komendę
„GOTOWI-UWAGA-GO!” przy czym dopiero na „GO” można wiosłować. W przypadku
falstartu powtarzamy rywalizację. Dwa falstarty osady w jednej rywalizacji daje przegrany
pojedynek. Rywalizacja rozstrzygnięta jest po przeciągnięciu łodzi na stronę przeciwnika na
odległość 2,50 metra. Rywalizacja trwa maksymalnie 60 sekund, dotknięcie brzegu, zatopienie
łodzi przerywa rywalizację i wynik zostaje zaliczony. W II dniu zawodów po rozegraniu
kategorii MIKST będzie 20 minut przerwy i dopiero rozegramy kategorię OPEN i WOMEN.
ILOŚC OSAD OGRANICZONA! W kategorii MIKST w drużynie startuje 6 osób (minimum
3 dziewczęta/kobiety wiosłujące). Można zgłosić 2 osoby rezerwowe, które mogą być
zmieniane w kolejnych biegach. Zamiast dziewczyny można pozostawić puste miejsce na ławce
(np. 3 chłopaków i 2 dziewczyny).
3. Zawody zostaną przeprowadzone na basenie o długości 25 metrów.
4. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma
głos rozstrzygający w kwestiach spornych.
5. Kategorie:
I dzień zawodów:
 Kategoria Szkół mikst (rocznik 1999 i młodsi)
 Kategoria Szkół mikst (rocznik 2003 i młodsi)
 Kategoria Szkół mikst (rocznik 2006 i młodsi)
II dzień zawodów
 Kategoria SPORT MIKST (bez ograniczeń wiekowych)
 Kategoria JUNIOR MIKST (rocznik 2001 i młodsi)
 Kategoria OPEN (dowolna płeć, bez ograniczeń wiekowych i zawodniczych)
 Kategoria WOMEN (same kobiety, bez ograniczeń wiekowych i zawodniczych)
 Kategoria FAN MIKST (wszyscy zawodnicy bez licencji sportowych PFŁS i PZK
6. Warunkiem udziału jest zgłoszenie drużyny najpóźniej do 5.11.2018 r. godz. 20.00
na adres email: grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl na załączonym druku i potwierdzić
telefonicznie na numer 501571456. Warunkiem udziału jest także wpłata opłaty startowej
najpóźniej do 05.11.2018 r. na konto: Bank PKO SA 48 1240 1268 1111 0010 7494 4153

V WYNIKI I NAGRODY
1. Po zakończeniu zawodów sędzia główny sporządza protokół z zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników na swoich stronach internetowych
i przekazania ich mediom.
3. Nagrody:
 Puchary za miejsca I-IV w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół
Schronisk i Sportu Szkolnego.
 Medale za miejsca I-III w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół
Schronisk i Sportu Szkolnego.
4. Dekoracja odbędzie się po zakończeniu dnia zawodów.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny
zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Podczas zawodów organizator zapewni obsadę ratowników, sędziów, służb medycznych i
technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów i
funkcjonowaniem obiektu.
4. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników zawodów
w materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych. Chęć przystąpienia do
zawodów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe.
5. Wiosła zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na wiosłach organizatora. 6. Każdy
uczestnik może w tej samej kategorii reprezentować tylko jedną drużynę!
7. Każdy uczestnik zawodów deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do
uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie
co najmniej 25 metrów w ubraniu sportowym.
8. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
9. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne, dowód osobisty.
W przypadku kontroli tożsamości uczestnika brak w/w dokumentów oznacza dyskwalifikację
całej drużyny.
10. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na
opiekunie szkoły, kapitanie –trenerze osady.
11. Za zachowanie na pływalni w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą nauczyciele/
opiekunowie /kapitanowie/trenerzy.
12.
Ilość
załóg
uczestniczących
w
regatach
jest
ograniczona.
Decyduje termin opłacenia opłaty startowej i dokonania zgłoszenia. Listy zawodników
dostarczamy dopiero w dniu zawodów na odprawę!
Kontakt:
Grzegorz Kwiatkowski tel. 501 571456, email grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl
Marlena Zajdzińska-Pełka tel. 602 679 920, email: dyrektor@ssm.gda.pl

